
abrasivCOLOUR, 6 x 750 ml

abrasivUNIVERSAL, 6 x 750 ml

abrasivPOWER, 6 x 750 ml

480

Eu raklap

Karton

Újratöltés

Ajánlott elhelyezés: a mosdó felett ill. mellett. Az adagoló nem csepeg. Ajánlott

szerelési magasság kb. 1300 mm a padlótól számítva. A mosdó és az adagoló

között legalább 150 mm távolságot hagyjunk.
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Cikkszám: 4110703205

Cikkszám: 4110703305

Cikkszám: 4110703405

Referencia

A LUNA dermaPROTECT rendszerrel a Hagleitner egy komplett és innovatív

megoldást kínál minden munkaterületre. A rendszer a LUNA handPROTECT,

LUNA ipariSZAPPAN és  LUNA kézKRÉM adagolókból áll.

Méret

Cikkszám: 4110300150

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 270 x 120 x 140

Szerelés

LUNA ipariSZAPPAN adagoló

Europallet

480

Either above or next to the sink, as the dispenser is drip-free.

Recommended user height at approx. 1300 mm from the bottom of the

dispenser to the floor. For mounting above the wash basin min. 150 mm

distance between the bottom of the dispenser and the edge of the basin.

Refills

Outer carton

LUNA abrasivCOLOUR, 6 x 700 ml

LUNA abrasivUNIVERSAL, 6 x 700 ml

LUNA abrasivPOWER, 6 x 700 ml

Art.-No. 4110703205

Art.-No. 4110703305

Art.-No. 4110703405
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With the LUNA dermaPROTECT System Hagleitner offers an innovative 

solution for all kinds of working areas. Consisting of LUNA handPROTECT, 

LUNA abrasivSOAP and LUNA handCREAM dispenser.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110300150LUNA abrasivSEIFEN Spender

270 x 120 x 140H x B x D mm

Field of application/use

LUNA abrasiveSOAP dispensers specifically for workshops and industrial

sector. The dispenser operation and the quality of content remain intact

through the airtight refill unit even when immobilised. Lever for elbow

operation. With each operation one serving of abrasiveSOAP is dispensed.

Az adagoló antisztatikus, ütésálló, ABS-műanyagból készült antracit kivitelben.

Alkarral használható, kémlelőnyílás a töltet ellenőrzésére, rendszerkulccsal

zárható.

Termékleírás

A LUNA ipariSZAPPAN adagoló kimondottan műhelyekbe és ipari területre való.

Az adagoló működése és a töltet a légmentes utántöltő egységnek

köszönhetően az adagóra freccsenő víztől védve van, az adagoló hosszabb

állási idő után is gond nélkül használható. Az alkarral működtethető adagoló

minden alkalommal a megfelelő mennyiséget adagolja ki.

Felhasználás/Alkalmazási terület

Housing made of antistatic, impact resistant ABS plastic, anthracite

polished. Elbow operation, refill indicator, lockable.

Product Description

Innovative Hygiene.

LUNA ipariSZAPPAN adagolóLUNA abrasivSOAP dispenser
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